Mitropolia Ortodoxă Română a Europei Occidentale şi Meridionale
Centrul de Coordonare Pedagogică

FORMULAR DE ÎNSCRIERE
Tabăra Mănăstirea Caraiman, Bușteni 2013
25 Iulie - 5 August 2013
Director de tabără: pr. Mircea Filip
Vă rugăm să trimiteţi formularul completat:
 prin poştă la adresa MOREOM - tabără, 1, bd. du General Leclerc, 91470, LIMOURS, France
 sau scanat prin e-mail la tabara@mitropolia.eu
 sau prin fax în România la 0040(0)351814552
Se va organiza un transfer de la Bucureşti la Bușteni pe 25 iulie.
Copiii care vor să vină direct la Bușteni sunt aşteptaţi în tabără pe 25 iulie în cursul după amiezii.
Plecarea din tabără se va face pe 5 august dimineaţa, când se va şi organiza un transfer de la Bușteni la
Bucureşti.
Date despre participant
Numele şi prenumele copilului
Data şi locul naşterii
Vârsta
Act de identitate nr.
Adresa
Telefon fix
Telefon mobil
Numele, prenumele şi datele de contact ale persoanei care
trebuie contactată în caz de urgenţă
Modalitatea de sosire în România1
Data, locul şi ora sosirii în tabără2
Daca veniți din diaspora vă rugam sa precizați dacă copilul
este deja in RO sau vine în țară cu ocazia taberei respectiv
cu organizatorii
Data, locul şi ora plecării din tabără
Copilul a mai participat la asemenea evenimente singur?
Copilul este alergic la anumite alimente?3
Daca Da, va rugăm să le precizaţi

Da
Da




Nu
Nu




Va rugăm să precizaţi dacă copilul are anumite necesităţi
speciale4
Va rugăm să precizaţi dacă copilul are anumite boli care să
împiedice participarea sa la anumite activităţi (ex: activități
sportive, efort susţinut)5

1

Numai pentru copiii din afara României. Precizati: autocar, avion, maşina personală a parinţilor (în ultimul caz
precizati ora aproximativă a sosirii în tabără).
2
Precizaţi, de exemplu: cine vă aduce în tabără, la ce oră, cu ce mijloc de transport ajunge copilul, etc.
3
Aceste informaţii sunt confidenţiale şi sunt necesare organizatorilor pentru a evita orice probleme în tabără.
4
Idem 3.
5
Idem 3.

Mitropolia Ortodoxă Română a Europei Occidentale şi Meridionale
Centrul de Coordonare Pedagogică
Date despre părinţi
Numele şi prenumele părinţilor
Adresa părinţilor
Telefon fix
Telefon mobil

CONTRIBUŢIA FINANCIARĂ pentru
participanţii din România este de 1050 RON
Modalităţi de plată
virament bancar

CONTRIBUŢIA FINANCIARĂ pentru participanţii din
diaspora este de 240 EURO
Modalităţi de plată
virament bancar

Referinţe bancare : M.O.R.E.O.M.
Cont EURO : IBAN : RO07BRDE445SV72623914450
Cont RON : IBAN : RO39BRDE445SV73099544450
SWIFT : BRDEROBU
BRD – Agenţia DOROBANŢI
Calea Dorobanţilor, nr 135, sector 1 BUCUREŞTI
ANGAJAMENT PENTRU PARTICIPANŢI
Subsemnatul / Subsemnata, ....................................................................................... mă angajez :
1. Să fiu punctual.
2. Să păstrez curăţenia în camere şi în cadrul taberei.
3. Să nu fumez şi să nu consum băuturi alcoolice pe toată durata taberei.
4. Să nu părăsesc tabăra fără acordul organizatorilor.
5. Să particip la toate activităţile incluse în programul taberei.
6. Să respect şi să ascult pe animatorii şi organizatorii taberei.
7. În caz de abatere gravă de la regulamentul şi programul taberei, la cererea consiliului
animatorilor, părinţii se angajează să recupereze copilul chiar înainte de încheierea taberei.
Data : ...............
Semnăturile părinţilor:

Semnătura participantului :

N.B.
1. Pentru participanţii din România, odată cu formularul de înscriere, vă rugăm să achitaţi cel puţin 500
RON din participarea financiară obligatorie;
2. Pentru participanţii din Occident, odată cu formularul de înscriere, vă rugăm să achitaţi cel puţin 120
EURO din participarea financiară obligatorie.
3. Nu vom putea lua în considerare înscrierile care nu sunt însoţite de justificativul financiar.
4. Veţi putea anula participarea copilului în tabără, fără penalizări financiare, până cel mai târziu 20 iunie
2013.
Persoane de contact pentru înscrieri:
Belgia şi Olanda: Gabriela Pipirig, tel. +32(0)489690051.
Irlanda şi Marea Britanie: Bogdan Grecu, tel. +353(0)871321361.
Italia: pr. Doru Gârboan, tel. +393886549765.
Spania şi Portugalia: pr. Marius Picu, tel. +34642850701.
România: Gabriela Pipirig, tel. +40(0)757643611.
Franţa, Elveţia şi alte ţări: pr. Mircea Filip, tel. +33(0)616453298.

